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Reflektion av verksamhetsplanen  

Arrangemang 

digIT 19/20 har haft som mål att alla ska känna sig välkomna på digITs arrangemang, 

oavsett hur mycket erfarenhet man har. Detta i syftet att öppna upp verksamheten 

vilket förhoppningsvis leder till ett ökat intresse för kommittén. 

 

Vi arbetade med att vara aktiva under mottagningen och försökte delta på ett flertal 

arrangemang, exempelvis Spökfortet och Rundvandringen. Alla våra workshops har 

varit öppna och vi gjorde PR för dem i början av läsperioderna och under 

mottagningen. Vi har även arrangerat 4:st kod och vin, varav ett var glögg-tema på. 

digIT 19/20 har hjälp snIT att hålla i en git workshop, och vi har arrangerat aspning. 

GDPR 

digIT 19/20 har arbetat med att följa GDPR till vår bästa förmåga. Under vårt år har vi 

arbetat fram en tjänst Avtal som ska hantera användaravtal för alla våra tjänster. 

Denna tjänst är ganska nära att lanseras. 

Fysiskt Underhåll 

Inventering 

Vi har genomfört en inventering av allt digITs fysiska materiel och material.  

UPS 

Vi har införskaffat en UPS (Uninterrupted Power Supply) som ser till att servern kan 

stänga av sig säkert om strömmen försvinner, t.ex. om hubben får strömavbrott eller 

om sladden dras till servern. 



 

Tjänster 

Nya Tjänster 

Howto 

HowTo har lanserats. Det är en tjänst för guider hur man gör saker på it-sektionen. Ett 

exempel är hur man bokar hubben eller hur man använder hubbens projektor. 

SuggestIT 

SuggestIT har lanserats. Det är en tjänst som ska hjälpa P.R.I.T. att få förslag om hur 

hubben kan förbättras. Kan ses lite som en digital förslagslåda. 

React-digit-components 1.0 

React-digit-components, RDC, har fått sin officiella 1.0 release. Dessa 

frontend-komponenter används för att bygga digITs applikationer och göra så att 

utveckling blir enklare i våra system. 

HueIT 

HueIT har skrivits om på nytt, med mer funktionalitet och bättre gränssnitt. HueIT är 

lanserats men arbetet fortgår fortfarande på denna tjänst. 

TasteIT 

TasteIT är sektionens receptdatabank. Denna är väldigt nära att lanseras. Lite 

småsaker som behöver fixas men målsättningen är att denna ska lanseras snart. 

Avtal 

Avtal är en tjänst som ska hantera alla användaravtal för digITs tjänster. I nuläget är 

det mycket tjänster som saknar användaravtal och det är ett stort jobb att integrera 

dessa på alla tjänster. Därför har digIT 19/20 påbörjat arbetet på en tjänst som 



 

hanterar detta. Tjänsten saknar i nuläget integration med gamma, men efter det så är 

det inte så mycket arbete kvar förutom att skriva de faktiska avtalen. Detta arbetet 

kommer fortsätta och fixas så snart som möjligt. 

EventIT 

Under detta år påbörjades arbetet med en tjänst som heter EventIT. Utvecklingen av 

denna tjänst har stannat av lite, men vissa i digIT 19/20 är fortsatt taggade på att 

skriva på denna tjänst. 

BussIT 

BussIT har lanserats på TV:n i hubben. Där kan man se avgångar på de närmaste 

stationerna. 

Underhåll på gamla tjänster 

FindIT-React Digit Components 

FindIT har skrivits om så att den använder RDC 

Beta-accounts 

Nyinvalda har lagts till i databaserna och fått konton. 

Chalmers.it 

Chalmers.it har buggfixats. Man kan nu återigen se dagens lunch på några av 

lunchrestaurangerna på campus. Vi har också bytt ut kontaktsidan till en lista med bra 

mailadresser. Dessutom har vi lagt till en knapp som länkar till studenthälsan. 

Hubbit 

Hubbit har fixats så att man kan lägga till nya MAC-adresser igen. 



 

Utöver verksamhetsplanen  

Vi har även fått igenom en motion där digITs syfte och ansvar har preciseras. Detta 

efter att vi har samlat ihop flera pateter och haft ett “megamöte” om hur digIT borde 

se ut, och utvecklas i framtiden. Detta för att system inte ska glömmas bort. Vi har 

även infört en ny del i överlämningen där vi lämnar över ansvar för vissa kritiska 

tjänster, de som specificeras i digITs nya ansvar.  


